Ficha técnica

Toner HP LaserJet Original 44A Preto
(CF244A)

Ideal para 1 a 3 utilizadores que imprimem menos de 1000 páginas por mês. Os Toners HP
perfeitos para qualquer orçamento e para a sua acessível HP LaserJet Pro.
Os económicos Toners HP LaserJet Originais imprimem documentos de forma fiável. Conte com
impressões que se destacam, desempenho fiável e autenticação da marca, que comprovam que está
a utilizar consumíveis genuínos da HP. Imprima documentos profissionais com gráficos e texto a
preto nítidos.
Qualidade excecional a um preço incrível
Conte com impressões fabulosas e duradouras ao utilizar os económicos Toners HP LaserJet Originais.
Beneficie da qualidade que um líder no setor oferece ao seu escritório.
Os Toners HP Originais falam por si – concebidos para qualquer orçamento e para impressões com
qualidade e fiabilidade.
Fiabilidade
lendária da HP

Qualidade

Resultados consistentes e impressionantes
Faça a sua empresa crescer. Confie nos Toners HP Originais para uma impressão consistente e sem
interrupções.
A escolha na qual pode confiar e que permite evitar reimpressões frustrantes, consumíveis
desperdiçados e intervenções técnicas.

Mundo ambiental

Consumíveis HP
Originais

Substituição simplificada
Substitua os Toners HP Originais em segundos. Especificamente concebidos para a sua impressora ou
multifunções HP LaserJet, para tornar a instalação fácil e rápida. Simplifique a compra de consumíveis
de substituição com a aplicação HP Smart.1
Regresse rapidamente ao trabalho. Os Toners HP Originais são fáceis de instalar.

Recicle e poupe recursos facilmente
Beneficie de reciclagem simplificada para ajudar a gerir o seu impacto ambiental.2
Reduza o seu impacto ambiental. Beneficie da reciclagem de consumíveis fácil e gratuita através do
Programa HP Planet Partners.2
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Declaração de Compatibilidade

Multifunções HP LaserJet Pro série M15 e Multifunções HP LaserJet Pro série M28

Especificações do produto
P/N

Descrição

Rendimento médio do cartucho Dimensões (c x l x p)
*

Peso

Código UPC

CF244A

Toner HP LaserJet Original 44A Preto

1.000 páginas

0,81 kg

190781977902

375 x 108 x 125 mm

*Rendimento médio aproximado com base na Norma ISO/IEC 19752. O rendimento real varia consideravelmente com base no conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para mais informações, consulte
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantia
Garantia de Protecção Premium da HP. Este Produto HP está garantido contra defeitos de material e fabrico.

1 É necessário transferir a aplicação HP Smart. As funcionalidades controladas poderão variar consoante o sistema operativo do dispositivo móvel. A lista completa de sistemas operativos suportados e detalhes
adicionais podem ser consultados em http://www.support.hp.com/us-en/document/c03561640. Para saber mais informações sobre os requisitos de impressão, aceda a http://www.hp.com/go/mobileprinting.
2

A disponibilidade do Programa HP Planet Partners varia. Para saber mais informações, aceda a http://www.hp.com/recycle.

Para obter mais informação acerca dos Consumíveis HP, visite http://www.hp.com
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